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Zes maanden. Zes thema’s. Zes interactieve trainingsdagen.
Geef jouw creatief leiderschap een boost.
Wees de innovator. Breng zelf de cultuurverandering
op gang die jij in jouw organisatie wilt zien.
Creativiteit lijkt een magisch toverwoord. Iedereen heeft het erover.
Maar zo heel magisch is het niet. Het is ook echt voor jou en
jouw organisatie weggelegd om creatief te zijn.
Creatief zijn als organisatie kun je leren. Het is een kwestie van
goede ideeënvorming én uitwerken. Want innovatie komt pas
tot stand als je ook echt aan de slag gaat met nieuwe ideeën.
Onderzoek je toffe ideeën samen. Werk ze uit. En implementeer ze.
Dan kunnen goede ideeën echt impact maken. Creativiteit binnen
organisaties gaat dus vooral over het voeden en faciliteren van
deze flow.
Jij kunt daarin de Creative Changemaker zijn binnen jouw
organisatie. Wees dat vuurtje. Neem de rest mee in jouw visie.
Zorg voor de totstandkoming van een flow van creatie en
implementatie. Durf daarin voorop te lopen. Pak je leiderschap.
Creëer ruimte en draagvlak voor de vernieuwing die nodig is
in jouw organisatie om samen te gaan vliegen.
Creative Changemakers Class januari 2022
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CREATIVE CHANGEMAKERS COLLEGETOUR

De collegetour is er voor mensen
die zichzelf kunnen voorstellen als:

Creatieve Koplopers
Vernieuwers & Veranderaars
Je hebt toffe ideeën, je ziet dat het
anders kan. Of liever nog, beter!
Jij bent een friskijkende dwarskijker
die van binnenuit beweging
wil creëren. Je wilt bijdragen
aan een inspirerend en creatief
werkklimaat en je collega’s hierin
betrekken. Je bent bereid om je
eigen inspirerende leiderschap te
ontwikkelen.
Creative Changemakers Class januari 2022
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Het programma
De Creative Changemakers Class
betrekt hoofd, hart en handen
bij alle thema’s. We voeden je
met nieuwe kennis en inzichten,
inspiratie en praktische handvatten.

In de sessies krijg je een hand-out
om alles nog eens na te lezen.
Soms is er een integratieopdracht
die jou helpt te groeien in jouw
unieke werksituatie. Altijd laagdrempelig en qua tijdsinvestering
behapbaar. Zo neem je de tijd om
wat je hebt gehoord en ervaren
ook daadwerkelijk toe te passen.
Op een aantal momenten tussen de
sessies door is er 1 op 1 coaching.
Loop je ergens vast?
We zijn er voor je.

Creative Changemakers Class januari 2022

DONDERDAG 13 januari 2022

DONDERDAG 10 februari 2022

DONDERDAG 10 maart 2022

Intrapreneurschap
Verandering
begint bij jezelf

Innovatie en
georganiseerde
creativiteit
met een team

Stoppen
met informeren,
starten
met inspireren

DONDERDAG 7 april 2022

DONDERDAG 12 mei 2022

DONDERDAG 9 juni 2022

Overtuigingen en
sleutels
tot groei

Zelf een
beweging
starten

Focus aanbrengen
door visueel
te werken met
je collega’s
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DONDERDAG 13 januari 2022

Intrapreneurschap: Verandering begint bij jezelf
Als jij in een inspirerend en creatief werkklimaat wilt werken,
kun je afwachten tot je omgeving verandert, of je kunt zélf
de verandering zijn die je in je omgeving wilt zien.
In de eerste sessie hebben we het over intrapreneurschap en inspirerend
leiderschap.
Deze class geeft je verhelderende inzichten die je helpen om voor te troepen uit
te lopen:
• Je krijgt inzicht hoe je op een ondernemende manier veranderingen
aanbrengt in je omgeving
• Je komt te weten wat het geheim is van inspirerende leiders en waarom ze
mensen meekrijgen
• Je werkt aan je persoonlijke visie en stelt doelen om een katalysator te zijn
voor innovatie in jouw organisatie
Na deze sessie kun je met meer zelfkennis en inzicht in je omgeving starten aan
jouw persoonlijke expeditie. Tijdens deze expeditie reflecteer je aan de hand
van maandelijkse opdrachten. Dit doe je in jouw eigen reisjournaal. Door jouw
ervaringen en inzichten tijdens het proces vast te leggen kun je in de toekomst
terugzien welke groei je hebt doorgemaakt.
Creative Changemakers Class januari 2022
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DONDERDAG 10 februari 2022

Innovatie en georganiseerde creativiteit met een team
Daar waar Chaos en Orde elkaar ontmoeten is de kans
het grootst dat er daadwerkelijk innovatie ontstaat.
Want zonder Chaos geen ruimte, geen nieuwe ideeën
of verrassende invalshoeken. En zonder Orde: heel
veel goede ideeën, maar geen implementatie, of
onvoldoende focus op resultaat.
Deze class helpt jou op weg om (rand)voorwaarden te creëren
waarmee je op een georganiseerde manier creatief kunt zijn in een
organisatie die dit van nature niet is:
• Je leert aansluiten op verschillende type collega’s en betrekt ze
op het juiste moment
• Je komt te weten hoe je deelnemers tijdens een sessie activeert
• Je gaat praktisch aan de slag om betere sessies te ontwerpen,
die aansluiten bij de verschillende participatiestijlen en behoeften
in een groep
Creative Changemakers Class januari 2022
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DONDERDAG 10 maart 2022

Stoppen met informeren, starten met inspireren
Onze verbeeldingskracht maakt de mens
uniek. Olympisch sporters, astronauten en
ondernemers zijn het erover eens: eerst de visie,
dan het resultaat. Als je voor je ziet waar je naar
toe wilt, heb je een reden om in beweging te
komen.
|In organisaties spreken we vaak de taal van het hoofd en

niet de taal van het hart. Dit is een gemiste kans. Met goede
verhalen kunnen we de drijfveren van collega’s aanspreken.
In deze class gaan we aan de slag met visual storytelling:
• Je krijgt inzicht hoe je kunt stoppen met informeren en
starten met inspireren
• Je leert hoe je direct tot de verbeelding van collega’s
spreekt, zodat ze je visie begrijpen en kunnen omarmen
• Je gaat praktisch aan de slag met het opbouwen van een
persoonlijk verhaal in woord en beeld
• Je leert je persoonlijke verhalen zakelijk in te zetten

Creative Changemakers Class januari 2022
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DONDERDAG 7 april 2022

Focus aanbrengen door visueel te werken met je collega’s
De meeste mensen vinden vergaderingen
verschrikkelijk. Langdradig, saai en zinloos. Je zou
ermee willen stoppen, maar in praktijk blijkt het lastig
om te ontsnappen uit een vergadercultuur. De behoefte
om elkaar op de hoogte te brengen, elkaar te inspireren,
samen ideeën te vormen en te verbinden blijft groot.
Dat vergaderingen daar in praktijk vaak weinig aan
bijdragen is zonde.
In deze class leer je door visuele toepassingen met meer focus
samen te werken:
• Je leert hoe je collega’s bij de les houdt door visueel te werken
• Je vertaalt het gewenste resultaat van een sessie naar concrete
visuele werkvormen
• Je leert kort en krachtig te presenteren aan de hand van een
simpele tekening, zodat de tijd in overleggen beter wordt benut
• Je leert hoe je lastige onderwerpen bespreekbaar maakt op een
veilige luchtige manier, door tekeningen slim in te zetten.
Creative Changemakers Class januari 2022
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DONDERDAG 12 mei 2022

Overtuigingen en sleutels tot groei
Of je nu wilt of niet: je hebt in je leven on-gemerkt
heel wat overtuigingen opgedaan. Overtuigingen die
je vertrouwen geven, maar ook overtuigingen die dat
vertrouwen onderuit halen. Overtuigingen die je dienen
en overtuigingen die je in de weg staan.
Dit geldt voor jou, maar net zo goed voor de collega’s met wie
je werkt en van wie je misschien zelfs afhankelijk bent als je wilt
innoveren.
In deze class gaan we aan de slag met jouw eigen mindset én leren
we je hoe je je positieve invloed op anderen kunt vergroten:
• Je krijgt inzicht in de (vernietigende) kracht van gedachten
• Je neemt belemmeringen onder de loep die een
organisatievernieuwing in de weg staan en leert ze omzetten naar
constructieve overtuigingen
• Je leert wat jij kunt doen om je cirkel van invloed te vergroten
zodat je sneller draagvlak creëert voor veranderingen en
vernieuwing
Creative Changemakers Class januari 2022
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DONDERDAG 9 juni 2022

Zelf een beweging starten
Het wordt tijd om de kennis, inzichten en
tools die je hebt gekregen te integreren
in je werk. In je eentje een verandering
op gang brengen is eenzaam. Je hebt
gelijkgestemden om je heen nodig, die
elkaar voeden, motiveren en samen kunnen
lachen om een mislukt experiment.
In deze class leer je hoe je in jouw organisatie een
creatieve community kunt vormgeven:
• Je krijgt inzicht in positieve effecten van een
creatieve community
• Je krijgt handvatten om in jouw organisatie een
creatieve community te starten, zonder dat het ten
koste gaat van je werk
• Je leert hoe je onder én boven de radar beweging
creëert
• Je gaat aan de slag met een haalbaar initiatief dat
zonder budget te realiseren is
Creative Changemakers Class januari 2022
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Investering
Meld je aan voor de Creative Changemakers Class en maak het verschil binnen jouw
organisatie. De investering voor de Creative Changemakers Class 2022 bedraagt
€ 2350 ex BTW.
In dit bedrag is inbegrepen:
• Deelname aan zes interactieve trainingsdagen van diverse docenten in een
inspirerende omgeving
• Een groepscoach die ook beschikbaar is voor vragen of uitdagingen tussendoor
• Drankjes, lunch en versnaperingen (indien de dagen live plaatsvinden)
• Materialen tijdens de sessies (thuisgestuurd of in de sessie)
• Materialen en extra reflectieoefeningen tussen de sessies door

2350

Vervolg

Na dit programma ben je klaar om in jouw organisatie collega’s te betrekken
in kleine innovatie experimenten. Zo werk je samen met je collega’s aan een
innovatieve, inspirerende werkcultuur.
Na afronding van de Creative Changemakers Class kun je deelnemen aan
een verdiepingstraject van 6 maanden. Hierin word je door ons ‘on the job’
gecoacht bij het doorgeven van skills aan je collega’s. Je zit in een kleine
intervisiegroep en er zijn extra lessen die je helpen om kleine initiatieven
samen te laten groeien. Je krijgt toegang tot een community en extra
materialen die je kunt inzetten in je organisatie. De investering voor dit
verdiepingstraject is €1950 ex BTW.
Creative Changemakers Class januari 2022
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Bliksemse
Movement.”
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Praktische informatie

De opleidingsdagen vinden plaats in Den Haag, van 10.00-17.00
in het Huis van Verbeelding: Spijkermakersstraat 101, 2512 ET Den Haag.
Perfect bereikbaar met openbaar vervoer.

Aanmelden

Wees er snel bij. Je kunt je tot twee weken van tevoren inschrijven
voor de Creative Changemakers Class, zolang er plek is.
Er is plek voor max 15 deelnemers. Op de website kun je zien of je nog
kunt aanmelden. De inschrijving wordt gesloten zodra het maximum aantal
deelnemers is bereikt.
Creative Changemakers Class januari 2022
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PROGRAMMA

“Als je het
kunt bedenken,
kun je het creëren.”
Rachel Levi, initiatiefnemer.

vormgeving brochure: www.graphiqa.nl

